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„Színészek jöttek ..."

„Színészek jöttek, fenséges úr. (. ..) A
legjobb játékosok a világon: mindegy
nekik, tragédia, komédia, történeti, pász-
tori, víg-pásztori, historico-pásztori, tra-
gico-historico, tragico-comico-historico-
pásztori mű; helyegység vagy korlátlan
színváltozás. (. . .) Szereptudásra vagy
rögtönzésre páratlanok."

Recepter Hamletje

Legtöbb színész bulvárnyilatkozatában
ott találjuk: „szerepálmom, Hamlet!"
Vlagyimir Recepter, a leningrádi Gorkij
Színház művésze nem győzte kivárni,
amíg együttese műsorára tűzi a klasszikus
klasszikust, megcsinálta egyedül. Rendez-
te, szerkesztette és játssza . . . egymaga.

A teljes Hamlet előadása hat órát venne
igénybe. Minden rendező mintegy felével
meg kell rövidítse az eredeti szöveget,
hogy előadható és végigülhető legyen.
Recepter másként is vágott a drámából.
Jobban mondva, nem csak vágott, hanem
el is forgatta a színpadi helyzeteket.
Ismerjük már a Hamletet Rosencrantz és
Guildenstern szemszögéből - Recepter a
dán királyfival láttatja az eseményeket. Ő
meséli el, mi történik az udvarban, ő
játssza el Poloniust és Opheliát, egymaga
idézi fel a holtsápadt nagybácsi-királyt.
Nem csupán elmondja, miről beszél két
ember, de azt is megmutatja, hogyan.
Opheliája ostobácskán piheg;
Rosencrantzként dereka megtörik, és
lelkéig sántít Poloniusa. Az első
másodpercek-ben még jelzettnek érezzük
ezeket a beszélgetéseket. De pár mondat
és ott lebeg előttünk a kísértő
meggyilkolt, ott sunyít Polonius és a két
egykori diák-társ. Egyszemélyes
színpadán tehát ben-ne és általa mozog az
egész udvar. A többi szereplőt így csak
rajta keresztül ismerjük meg, megtoldva
immár saját véleményével:
megnyomorítva a visszataszító figurákat
és légiessé finomítva a rokonszenveseket.

Minden Hamlet-előadás másképp látja a
királyfit. Dacosnak. Kesergőnek. Vívódó
entellektüelnek. Richard Burton
hisztériásnak tartotta. Recepter Hamletje
fél. A Wittenbergából hazatért diáknak
túl zajos, túl fényes a királyi udvar.

Inkább teli a nadrágja, mint dacos, ami-
kor az újdonsült király először fordul
hozzá. Lefittyedt szájú Hamlet-csecsemő
áll valahol oldalt a trónteremben, és ször-
nyen meg van illetődve. A szeme sarká-
ból pislog csupán, és szinte sírásra görbül
a szája, ha szólnak hozzá. Mindenkitől
retteg, legszívesebben elmenekülne atyja
szelleme elől is. Mikor beszél hozzá, ke-
zével rejti arcát, s amögül szól ki a szel-
lem hangján. Poloniustól is tart, ezért
eszel ki ellene csínyeket, szurkálódik
műveletlenségén, és félelmében öli meg.

A színészek között érzi csak otthon
magát. Szeret közöttük lenni, szeret ját-
szani. Mikor ismét egyedül marad, és a
legfontosabbakat már csak önmagával
közli, saját magától kergetve kering
körbe-körbe. Nyüszítve menekül. Hátra-
hátrapillant, nem követi-e valaki. Meg-
csipkedi a függönyt, nem rejtőzik-e ott
kém vagy besúgó. Érzi, hogy nincs biz-
tonságban. Hirtelen és meglepően bukik a
földre, de Fortinbrasként újraéled, s el-
temeti feldicsőült önmagát, ravatalra
emeli a legmagányosabb Hamletet.

Mutatvány, csúcsteljesítmény, színészi
bravúr. Valóban csupán ennyi lenne, ha
Recepter nem győzött volna meg ben-
nünket arról, hogy volt mondanivalója
számunkra.

Hamletról, önmagáról és rólunk.

Tabakovék

Hajdanvolt moszkvai színházcsináló es-
tekhez hasonlóan nem sokkal éjfél előtt
gyűltünk össze az Ódry Színpadon, hogy a
„hivatalos" nemzeti színházbeli be-
mutatók után megszemléljük kortársaink
vidámabb arculatát is. (A vendégjáték
ürügyén többen megemlítették már:
megalakulásakor a Szovremennyik „met-
róelőadásokat" tartott. Az utolsó, éjjeli
járattal érkeztek a színház barátai, és az
első reggeli metróig színjátszással töltöt-
ték el az időt.) Ez a hajnalba nyúló alko-
tói est azon kívül, hogy feloldotta a
vendégjáték hivatalosabb hangulatát, ko-
moly tanulsággal is szolgált. Bebizo-
nyította: meg kell ismerkednünk ahhoz,
hogy úgy tudjuk ábrázolni egymást, hogy
minden mondatban, minden mozdulatban
önmagunkra döbbenhessünk.

A Tót ékban Ágika (Gyehtyerjeva)
csárdást táncol az őrnagyruhás próba-
babával. Oroszul. Tót (Scserbakov) extra
méretű hálóinge alatt orosz tűzoltó-
parancsnok. Szóljon bármiről a darab,
legyen akárhol a helyszín, ők orosz em-
berek maradnak, orosz embereket je-
lentetnek meg. Képesek arra, hogy addig

boncolják a drámát, míg ráakadnak arra a
magra, ahonnan már önmagukhoz kell
szólniuk. Felkutatják a pontot, ahol Tóték
szánalmas bumfordisága és az Ágikák
világfelfedező ostobasága elleni küzdelem
már számukra is lét- és színházfontosságú,
és innen építik újra előadásukat. Hát még
ha az alapanyagot róluk is mintázták!
Vampilov nálunk is játszott egy-
felvonásosa (Húsz per c e gy angyallal) fene-
ketlen-mély dráma színpadukon. Nem
kevesebbet közölnek vele a deszkákról,
mint hogy kár bármit is tennünk, mindent
tudnak rólunk. Láttak már minket
kiszáradt torokkal nyöszörögni üres üve-
gek között ócska szállodai szobában, is-
merik a sánta takarítónőt, aki valcert tán-
col a felmosóronggyal, meglestek minket
rangbújtató tréningruhában SZOT-üdülők
tévészobáiban. Oleg Tabakov ötletei
azonnal szülik saját ellenpoénjaikat.
Szendergő félálmába, neszre érzékeny
másnapos-fülébe üvöltenek pénzért, vár-
nánk, azon nyomban kipattan az ágyból,
de neki a szeme se rebben, és csak a keze
vándorol be a paplan alá - a nadrágzse-
bébe. A finálé édesbús ölelkezését egyet-
len csuklómozdulattal oldja - természe-
tesen tiszta szesszel - fájóan köznapivá.
Milliméterre egyenlően kitöltött vodká-
jából átlöttyent a betévedt jótevő poha-
rába! Létezik-e értékesebb ajándék szesz-
hiány kínozta alkoholistától?

„Ezt a darabot azért játsszuk, hogy
bemutassuk, milyenek az emberek, ho-
gyan alattomoskodnak és képmutatnak ...
természetesen a cári Oroszországban" -
így vezeti be Gaft, az est szó-vivője,
Szaltikov-Scsedrin Balalajkin és Tsa i .
című drámáját, melyben a Ko r t á r s -
panoptikum újabb viaszfiguráit hozzák
elénk, újra és újra meghökkentve mester-
ségtudásukkal, színpadi leleményükkel

A színház két fiatalja, Rajkin és Nyejo-
lova egy Rómeó é s Júlia-paródiát mutatott
be ezen az estén. Nemcsak Shakespeare-t
kacagtatták ki velünk, hanem önmagukat
és két másik moszkvai színházat is. Tehet-
ték : hiszen pirulva-szerényen viselt, vibrá-
ló tehetségüket ilyen rangos társaságban
is „nyíltszíni tapssal" vélte szükségesnek
jutalmazni a főként szakmai körökből ki-
került publikum; és tehetik: hiszen
könnyen találunk háromszor ennyi
moszkvai színházat is, amelyről lehet
karikatúrát rajzolni - rendelkezik ugyanis
önálló játékstílussal, sajátos színházi
arculattal.

Vendégeink tehát bemutatkoztak. Rö-
viden, mindössze ennyit mondtak: „Szí-
nészek vagyunk."


